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A feladattal 2017 júniusában bízta meg az agrártárca a 
Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.-t (a környezeti zaj értéke-
léséről és kezeléséről szóló, 280/2004. (X. 20.) korm. rende-
let alapján), amit határidőn belül teljesítettek.

Mi az a stratégiai zajtérkép? A stratégiai zajtérkép 
egy olyan információs adatbázis, amelyet a közúti, a vasúti 
és a légi közlekedés, valamint az IPPC-üzemek zajkibocsá-
tását meghatározó paraméterek figyelembevételével, mo-
dellszámítással állítanak elő. 

Funkciójából adódóan a nagy területet érintő, hosszabb 
időtávra jellemző zajterhelésekre koncentrál. A zajmutatók 
tehát nem egyszeri mérés eredményét, hanem éves átlagér-
téket reprezentálnak.

Fontos kiemelni, hogy a stratégiai zajtérképeknek nem cél-
juk és feladatuk a fentieken túli, speciális helyi zajproblémák, 
zajszennyezések – például szórakozóhelyek, szabadidős és 
sportlétesítmények, fesztiválok, koncerthelyszínek – bemu-
tatása és kezelése.

A nagy repülőterek zajtérképének elkészítése a repülőte-
rek feladata, éppen ezért a budapesti Liszt Ferenc repülőtér 
környezetében a repülési zajból eredő zajterhelési szint a 
www.zajterkepek.hu honlapon nem található meg.

Mire használható? A stratégiai zajtérkép adatbázisá-
nak gyakorlati alkalmazása számtalan előnyt és lehetőséget 
biztosít a tervezőknek, a zajvédelmi szakembereknek és a 
helyi döntéshozóknak. Például információt kaphatnak egy-
egy térség meghatározó zajterheltségéről, azokról a helyek-
ről, ahol a leginkább szükséges és egyúttal a leginkább haté-
kony lehet a zajcsökkentési beavatkozás, valamint gyorsan 
és teljeskörűen vizsgálhatóvá teszi egy-egy jelentős beruhá-
zás (például közösségi közlekedés fejlesztése, elkerülő út 
stb.) zajszempontú pozitív/negatív következményeit (terhe-
lés mértéke, érintettség mértéke). Mindemellett a stratégiai 
zajtérkép más térképek (például konfliktustérkép) elkészíté-
séhez is segítséget nyújt.

Mely településeké készült el? A 2017-ben módosí-
tott, 208/2004. (X. 20.) korm. rendelet alapján Budapestnek 
és vonzáskörzetének (összesen 21 településnek), Szeged-
nek, Miskolcnak, Debrecennek, Nyíregyházának, Pécsnek és 
Győrnek a stratégiai zajtérképe készült el. 

Mi a következő lépés? Az ötévente megújítandó stra-
tégiai zajtérképek alapján az érintett önkormányzatok ugyan-
csak ötévente kötelesek intézkedési tervet készíteni. Ezek-
ben nemcsak a zajos területek terhelésének mérséklésével, 
hanem a még háborítatlan területek védelmével is foglalkoz-
niuk kell.

A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. számára a zajtérképek 
megújításával nem fejeződött be a feladat. Az adatbázis 
gondozása, folyamatos karbantartása, fejlesztése a kötele-
ző megújítási időpontok közötti időszakban is jelentős mun-
ka. A cég mindezt a városokkal való szoros együttműködés-
sel kívánja megvalósítani. Az eszközrendszert a városok 
szolgálatába állítja környezeti állapotuk javítása, a meglevő 
kedvező helyzetek megóvása érdekében végzett tevékeny-
ségük szakmai támogatására.

MEGÚJULTAK NAGYVÁROSAINK  
STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉPEI
A hét magyar nagyváros megújult stratégiai zajtérképe mindenki számára 
elérhető a www.zajterkepek.hu oldalon.




